HSB BRF SNÖSÄTRA

ÅRSRedoviSning 2014

Att bo i en
Bostadsrättsförening
- vad innebär det?
• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en
årsredovisning.

Org Nr: 716417-7995

Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Org.nr: 716417-7995

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2014-01-01 - 2014-12-31

Brf Snösätra 229

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm (716417-7995),
får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2014-01-01 till 2014-12-31.
Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014
Allmänt

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande
utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen
(1999:1229).

Fastigheter

Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på
fastigheten kvarteret Bäverkolonin nr 3 i Vantörs stadsdel. Av föreningens 74
lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt. Fastigheterna byggdes 1982.
Fastigheten med tillhörande byggnader är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. I
försäkringen ingår bl.a. momenten styrelseansvar, kollektivt bostadsrättstillägg samt
försäkring mot ohyra.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2014-09-18. Med på besiktningen var
föreningens förvaltare, representant från styrelsen samt fastighetsskötaren. En större
del av det planerade underhållet för 2015 visade sig kunna skjutas några år framåt. I
övrigt framkom endast mindre brister.

Lägenheter, lokaler och parkering

Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 97 medlemmar fördelade på 74 lägenheter
varav 10 överlåtits under året. Högsta överlåtelsepriset var 19 075 kr/m² och det
lägsta överlåtelsepriset var 15 060 kr/m². I nedanstående tabell specificeras
innehavet:
Lägenheter
Antal
Yta tot
Snittavgift

2:or
21 st
1 379,5 m2
4 568 kr

3:or
22 st
1 839,5 m2
5 489 kr

4:or
24 st
2 317,0 m2
6 360 kr

5:or
7 st
767,0 m2
7 083 kr

Totalt
74 st
6 303 m2
798 kr/ m2

Under året har styrelsen godkänt tre andrahandsupplåtelser av lägenheter.
Observera att all upplåtelse av lägenhet i andra hand måste vara godkänd av
föreningens styrelse.
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Föreningen ingår i en parkeringssamfällighet med IKANO och Brf. Dammen. Genom
detta samarbete kan medlemmar i föreningen hyra parkeringsplatser i
garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd. Kostnaden för att hyra en p-plats den 31
december 2014 var 361 kr/månad och med inhägnad 451 kr/månad. Alla p-platser
administreras av ISS Facility Services AB. Fastighetsskötseln utförs av Växthuset
Utveckling AB.

Föreningsfrågor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-04-10. På föreningsstämman deltog 18
ordinarie medlemmar samt att det inkommit 3 fullmakter.
Extra stämma hölls 2014-11-27 där fråga om ändring av stadgarna behandlades i
första läsningen. På extra stämman deltog 9 ordinarie medlemmar.
Styrelsen
Mikael Grönvoll
Tina Heed
Daniel Krauklis
Tekola Worku
Anna Ekström
Björn Larsson
Ann Westerlund Arian
Johannes Hartvigson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot, utsedd av HSB Stockholm
suppleant
suppleant

Styrelsen har under räkenskapsåret hållit ett konstituerande möte och 11
protokollförda ordinarie sammanträden.
Revisorer
Revisorer har varit Srinath Silva med Suune Kodu som suppleant valda vid
föreningsstämman samt revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.
Ombud vid HSB:s distriktsstämma
Föreningens representant vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt Söderort
var Mikael Grönvoll.
Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Marianne Karnehammar som ordförande samt Suune
Kodu och Valery Lemesov.
Förvaltning
Administrativ förvaltning har skötts av HSB Stockholm
Förvaltare under året har varit Marie Jerwheim, HSB Stockholm.
Ekonomisk förvaltare har varit Elena Kader, HSB Stockholm.
Föreningens fastighetsskötsel har under året hanterats av Växthuset Utveckling AB.
Trappstädning har skötts av Tarjas AB.
Under året har Växthuset Utveckling AB ansvarat för fastighetsskötsel, gårdsskötsel
samt snöröjning.
NP-gruppen har svarat för takskottningen.
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Ekonomi
Resultat och ställning
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Eget kapital, tkr
Taxeringsvärde, tkr
- varav byggnad, tkr
Soliditet % (eget kapital/tillgångar)
Balansomslutning tkr
Avgiftsbortfall %
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m2
Bankskuld, kr/m2 bostadsrättsyta
Belåningsgrad % (skuld/tax-värde)
Avsättning yttre fond, kr/m2
Ianspråktagande yttre fond, kr/ m2
Kapitaltillskott från medlemmar, tkr
Avskrivning, kr/m2
Drifts-/personalkostnader, kr/m2
Räntekostnader, kr/m2
Fond för yttre underhåll, tkr

2014
5 314
719
-95
10 207
77 047
50 038
23,2 %
43 966
0
798
5 125
43,8 %
76
77
0
147
485
133
3 235

2013
5 186
189
-681
10 303
77 047
50 038
24,6 %
41 832
0
782
4 844
39,6 %
78
258
0
94
420
145
3 238

2012
5 068
1 320
263
10 984
71 600
48 000
25,5 %
43 066
0
774
4 911
43,2 %
60
13
0
95
471
176
4 370

2011
5 042
1 327
255
10 721
71 600
48 000
24,8 %
43 142
0
774
4 968
43,7 %
95
14
0
80
480
176
3 860

2010
4 972
1 371
509
10 456
71 600
48 000
23,6 %
44 351
0
774
5 022
44,2 %
97
17
0
72
468
139
3 351

En snittlägenhet på 85 m2 kan förenklat sägas vara belånad med 435 625 kr vid årets
utgång. På en snittlägenhet på 85 m2 belöper en månadsavgift om ca 5 652
kr/månad. Av avgiften från en snittlägenhet går ca 3 800 kr/månad åt att betala
föreningens driftskostnader. Av avgiften från en snittlägenhet går ca 900 kr/månad åt
att betala föreningens räntekostnader. Resterande del av det som betalas in används
till att på lång sikt underhålla fastigheten eller med andra ord att betala för
fastighetens förbrukande.
Den för år 2015 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 1,5 % av
årsavgifterna samt ett höjningsbehov av tappvarmvattnet med 1 kr/m3 till 48 kr/m3.
Styrelsen beslöt att höja avgifterna fr.o.m. 2015-01-01.
Med tanke på att stambyte är planerat att ske år 2023 har styrelsen fattat ett
långsiktigt beslut att årligen fram till år 2023 höja årsavgifterna med 1,5 % per år i
syfte att dels bygga upp ett kapital inför stambytet samt dels att det i samband med
stambytet inte ska behöva ske några drastiska höjningar av årsavgifterna.
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 32 305 237 kr. Under året har
föreningen amorterat 426 000 kr. vilket kan sägas motsvara en amorteringstakt på ca
76 år.
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De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och
investeringar:
Byte av ventilation (2007 – 2008), ny lekplats (2008), uteplatser (2009), porttelefoner
(2009), nya tvättmaskiner (2009), nytt låssystem (2009), nya lysarmaturer (2009),
mätning av tappvarmvatten (2010), takrenovering (2010), stamspolning (2010), OVK
(2011), nya torktumlare och torkskåp (2011), tilläggsisolering på vindarna (2011),
sparperlatorer (2011), prognosstyrning (2012), renovering av gästrummet (2012),
renovering av balkongerna (2013).

Väsentliga händelser under året
Ombyggnader och underhåll
Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken under året har uppdaterats. Planen
ligger till grund för styrelsens beslut om fondering eller ianspråktagande av
fondmedel.
Garantibesiktning av ventilationen
Garantitiden för ventilationsanläggningen löpte ut den 21 april 2013. Med anledning
av detta genomfördes en garantibesiktning den 11 april 2013 med påföljande
ombesiktning den 3 juni 2013. Vid ombesiktningen kvarstod de flesta brister, som i
huvudsak handlar om ej utförda arbeten under garantitiden. Under 2014 reglerades
detta genom att föreningen och entreprenören förlikades genom att entreprenören
betalade drygt 31 000 kr till föreningen.
Renovering av hissarna
Samtliga sex hissar är i behov av att rustas upp till följd av nya
säkerhetsbestämmelser. Under året hanns två av hissarna med, port 70 och port 84.
Övriga fyra kommer att åtgärdas under första kvartalet 2015.
Upprustningen består bl.a. i följande:
• Innerdörrar
• Nya knappar med ljud- och ljusindikeringar
• Ny våningsvisare
• Röst som talar om vilken våning man är på
• Ny typ av nödtelefon
Utöver detta kommer en hel del även att bytas ut i maskinrummen och i hisschakten.
Kostnaden uppgår till 380 000 kr. per hiss. Med andra ord en totalkostnad på 2 280
000 kr. Medel för detta finns inte avsatt i någon fond vilket innebär att föreningen har
tagit lån för att finansiera det här arbetet. Detta medför således ökade kostnader för
föreningen i form av räntekostnader.
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Byte av undercentral
Under våren och sommaren byttes hela undercentralen ut. Den nya undercentralen
slutbesiktigades och togs i drift den 25 augusti.
I slutet av vintern visade det sig att vårt varmvatten var grönt. Orsaken till detta var
ett läckage i värmeväxlaren i undercentralen som innebär att fjärrvärmevattnet från
Fortum som värmer upp vårt varmvatten läckte in i tappvarmvattnet. Den gröna
färgen i varmvattnet är helt ofarlig. Det är Fortum som tillsatt färgen just för att man
ska kunna upptäcka sådana här läckage. Kallvattnet påverkades inte av detta.
Styrelsen hade att ta ställning till att enbart byta den trasiga värmeväxlaren till en
kostnad på 132 000 kr. eller att byta ut hela undercentralen till en kostnad på 376
750 kr. Med tanke på att båda värmeväxlarna var lika gamla och att all annan
utrustning också var till åren beslutades att ta ett helhetsgrepp när det ändå skulle
göras ett arbete där. Att bara byta den ena värmeväxlaren och sedan byta ut de
andra komponenterna allt eftersom de går sönder bedömdes som ett dyrare och
mindre effektivt alternativ.
OVK
I år var det dags för föreningen att göra en s.k. OVK (Obligatorisk
VentilationsKontroll) vilket bl.a. innebär resning av ventilationskanaler, mätning av
luftflödet och injustering i alla lägenheter.
Efter utvärdering av inkomna offerter beslutades att anlita företaget Inspecta.
Offererat pris var 136 000 kr.
Då det varit svårt att få tillträde till flera lägenheter samt att entreprenören vidtagit en
del mindre lyckade åtgärder har detta arbete inte kunnat slutföras under året.
Fortsättning följer under 2015.
Vår förening har ett så kallat FTX-system (roterande värmeväxlare med
värmeåtervinning) vilket innebär att OVK ska göras vart tredje år.
Lägenhetssyn
Under året har styrelsen låtit genomföra en lägenhetssyn av samtliga lägenheter med
hjälp av HSB Konsult.
Den främsta anledningen till att styrelsen har valt att genomföra lägenhetssynen är
för att vi de senaste åren har haft en del fuktskador. Och lyckas vi nu hitta brister
som kan åtgärdas innan det uppstår en skada så är mycket vunnet både för
föreningen och för medlemmarna. Då denna lägenhetssyn blev klar sent på året finns
i skrivande stund ingen sammanställd information om status på våra lägenheter. Det
finns all anledning att återkomma när styrelsen fått rapporten.
Offererat pris på lägenhetssynen var 80 000 kr.
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Aktiviteter
Två städdagar genomfördes under året, en på våren och en på hösten, där
medlemmar från ca 20 lägenheter deltog vid varje tillfälle. Gården fick en
uppfräschning samt att lösa föremål i trapphus och källare omhändertogs.
Föreningen hade en gemensam kräftskiva på gården där ca 20 medlemmar från 14
lägenheter deltog.
Styrelsen har genomfört ett möte med nyinflyttade medlemmar.
Under året har föreningens informationstidning Bävernytt kommit ut 3 ggr.
Hemsidan har under året uppdaterats av Mikael Grönvoll.

Förväntad framtida utveckling
•
•
•
•

Fortsatt upprusning av hissarna
Fortsatt OVK
Oljning av trästaketet
Stamspolning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen står inför
I dagsläget ser styrelsen inga kända risker av väsentlig art.
En känd osäkerhetsfaktor är i vilket skick stammarna är och om bytet av dem
behöver tidigareläggas eller om det går att skjuta på det arbetet. Kopplat till detta är
även osäkerheten över vilka tekniker som står till buds den dagen det är dags att
genomföra detta. I samband med stamspolningen under 2015 räknar styrelsen med
att få ett bättre underlag ang. statusen på stammarna.
En annan känd osäkerhetsfaktor är statusen på lägenheternas våtutrymmen. I och
med lägenhetssynen som slutförs 2015 kommer styrelsen att få större kännedom om
våtutrymmenas skick.

Samfälligheterna
Sopsugssamfälligheten
Totalt består samfälligheten av 12 medlemmar varav vår förening har 7 033 andelar
av totalt 306 756 vilket motsvarar ca 2,29 %. Styrelsen bestått av representanter från
bl a AB Familjebostäder, AB Svenska bostäder, Brf Dammen och IKANO. Vår
förening har inte varit representerad i styrelsen under året.
Anläggningen som togs i bruk 1984 har under året fungerat bra men under
sommaren inträffade en åskskada. Reparationer och åtgärder för att klara
sophantering under driftstoppet kostade 1,4 mkr. Det pågår ännu förhandlingar med
försäkringsbolaget men det är oklart om någon ersättning kommer att utbetalas.
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Åskskadan innebar att samfälligheten tvingades göra en extra debitering under 4:e
kvartalet. För vår del innebar det en merkostnad på dryga 30 000 kr.
Det har under flera år varit problem med soplukt från sopsugsterminalen vilket
resulterat i anmälningar till Miljöförvaltningen. Trots omfattande åtgärder med ett
mycket stort kolfilter och en ejektorhuv från utblås av processluft har problemet inte
blivit löst. Det som nu återstår är en hög skorsten. Utförande och kostnad för detta är
ännu okänd.
Under 2012 gjordes en utredning om sopugen av konsultföretaget Grontmij.
Utredningen visade att det är tekniskt möjligt att avveckla anläggningen men att detta
kräver investeringar på ca 25-30 mkr och att det innebär avsevärt längre gångvägar
för många boende för att slänga sitt hushållsavfall.
Styrelsen för sopsugsamfälligheten beslöt vid sitt möte i februari 2014 att bordlägga
ärendet tills vidare.
Förutom kostnaden för åskskadan är samfällighetens ekonomi stabil och det finns
under det närmaste året inte skäl att höja utdebitering. Samfälligheten har ett
fullserviceavtal med Envac som löper till utgången av 2015.
Parkering och Garagesamfälligheten
Parkering i Snösätra samfällighetsförening förvaltar parkeringshusen belägna på
tomträtterna Bävernätet 1 och Bäverhyddan 2 i Snösätra. Följande delägare ingår i
samfälligheten: Ikano Bostad Stockholm AB 67,76 %, HSB Brf Snösätra nr. 229
13,86 % och HSB Brf Dammen i Stockholm 18,38 %.
Styrelsen för parkering består av 3 ledamöter från Ikano Bostad, 1 ledamot från HSB
Brf Dammen och 1 ledamot från HSB Snösätra nr 229 samt 2 suppleanter.
Garagebyggnaderna är försäkrade genom IKANO Bostad Stockholm AB
fastighetsförsäkring och Brandkontoret. Samfälligheten har tecknat ett nytt avtal med
Securitas Bevakning fr.o.m. 2014-07-01 p.g.a. ökade inbrott i p-huset.
P-vaktbolaget P-service tog över kontrollen av parkeringsplatserna den 1 juli då Qpark inte fick förnyat förtroende.
Samfällighetsföreningen har anlitat ISS för hantering av samfällighetens
administration och ekonomi samt Växthuset Utveckling AB för fastighetsskötseln
sedan 2014-07-01.
Under året har sandsopning skett i båda garagen och byte av ventilationstrummor
har skett i garaget på Bäverdammsgränd.
Garaget på Bäverbäcksgränd är fullt uthyrt med 3 i kö och garaget på
Bäverdammsgränd har 7 st. lediga platser.
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Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat reslutat 2013 före extra reservering till yttre fond
Årets resultat
Överföring till yttre fond enligt underhållsplan
Uttag ur yttre fond
Summa till stämmans förfogande

2 255 493
-95 611
-480 000
483 043
2 162 925

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 2014

2 162 925

Org Nr: 716417-7995

HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2014-01-01
2014-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Planerat underhåll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 1
Not 2
Not 3
Not 4

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Årets resultat

Not 5
Not 6

5 314 332
-2 786
-128
-483
-270
-926
-4 595

616
200
043
244
951
054

2013-01-01
2013-12-31

5 185 876
-2 424
-130
-1 626
-222
-593
-4 997

870
052
174
754
266
116

719 278

188 760

24 842
-839 732
-814 889

42 989
-912 646
-869 657

-95 611

-680 897
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2014-01-01
2014-12-31

Balansräkning

2013-01-01
2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 7
Not 8
Not 9
Not 10

Summa anläggningstillgångar

38 630 758
0
1 143 669
39 774 427

39 552 635
5 074
0
39 557 709

500
500

500
500

39 774 927

39 558 209

5 775
1 002 329
1 661 728
7 208
82 715
224 817
2 984 572

22
636
308
5

000
449
463
272
613
295 127
1 267 924

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11
Not 12

Kortfristiga placeringar

Not 13

1 200 000

1 000 000

Kassa och bank

Not 14

6 323

6 323

4 190 895

2 274 247

43 965 822

41 832 456

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2014-01-01
2014-12-31

Balansräkning

2013-01-01
2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital

Not 15

Insatser
Yttre underhållsfond

4 513 100
3 531 629
8 044 729

4 513 100
4 666 846
9 179 946

Balanserat resultat
Årets resultat

2 258 536
-95 611
2 162 925

1 804 216
-680 897
1 123 319

Summa eget kapital

10 207 654

10 303 265

32 305
653
799
33 758

30 531
251
746
31 529

Fritt eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 16
Not 17

237
562
369
168

243
298
649
190

43 965 822

41 832 456

32 442 000
32 442 000

31 775 000
31 775 000

Inga

Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Kassaflödesanalys

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

-95 611

-680 897

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

926 951
831 340

593 266
-87 631

2 497
454 984
1 288 820

-74 752
-132 013
-294 396

-1 143 669
-1 143 669

0
0

1 773 994
1 773 994

-420 874
-420 874

Årets kassaflöde

1 919 145

-715 270

Likvida medel vid årets början

1 951 235

2 629 004

Likvida medel vid årets slut

3 870 380

1 913 735

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren.
Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 2,07 % av
anskaffningsvärdet.
Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till
26 056 051 kr.
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Noter
Not 1

349 187
422 217
143 058
521 644
179 647
196 725
64 376
186 655
90 663
263 906
340 500
28 038
2 786 616

389 192
385 537
217 066
528 245
127 120
20 726
56 623
132 802
89 996
258 142
195 000
24 421
2 424 870

0
25 183
62 492
8 700
18 425
13 400
128 200

330
20 446
59 969
8 375
31 532
9 400
130 052

133
5
17
47

200
885
675
862
450
65 172
270 244

132
5
12
41

000
720
600
363
450
30 621
222 754

719
3 265
20 483
376
24 842

1 312
8 463
25 448
7 766
42 989

824 832
14 900
839 732

912 646
0
912 646

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not 6

256
689
560
250
121
876

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader och förpliktelser
Övriga personalkostnader

Not 5

4 928
157
4
43
52
5 185

812
592
560
000
368
332

Övriga externa kostnader
Hyror och arrenden
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not 4

5 026
119
8
110
49
5 314

Driftskostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader

Not 3

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Årsavgifter vatten
Hyror
Bredband
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2014-01-01
2014-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 655 476
44 655 476

44 655 476
44 655 476

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 102 841
-921 877
-6 024 718

-4 514 652
-588 189
-5 102 841

Utgående bokfört värde

38 630 758

39 552 635

50 000 000
38 000

50 000 000
38 000

27 000 000
9 000
77 047 000

27 000 000
9 000
77 047 000

343 060
343 060

343 060
343 060

-337 986
-5 074
-343 060

-332 909
-5 077
-337 986

0

5 074

0
1 143 669
0
1 143 669

37 500
0
-37 500
0

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

82 715
82 715

613
613

Noter
Not 7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 9

Pågående nyanläggningar och förskott
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 10

Not 11

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Noter
Not 12

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

223 942
875
224 817

293 210
1 917
295 127

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 13

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-mån HSB Stockholm

Not 14

6 323
6 323

Insatser
4 513 100
4 513 100

Uppl.
avgifter

Yttre uh
fond
4 666 846
-1 135 217

Balanserat
resultat
1 804 216
454 320

0

3 531 629

2 258 536

Årets resultat
-680 897
680 897
-95 611
-95 611

Ränta
3,09%
2,93%
2,01%
2,16%
1,82%
1,95%

Ränteändr
dag
2015-09-01
2016-09-01
2017-09-01
2018-09-01
2016-09-01
2015-01-14

Belopp
5 137 008
5 219 805
5 677 500
5 134 634
8 936 290
2 200 000
32 305 237

Nästa års
amortering
95 504
107 624
50 000
95 504
90 000
20 000
458 632

0

Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Not 17

6 323
6 323

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Not 16

1 000 000
1 000 000

Kassa och bank
Handelsbanken

Not 15

1 200 000
1 200 000

Lånenummer
367955
652229
774416
774417
774418
812250

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

31 846 605

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

30 012 077

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

47 600
401 307
350 462
799 369

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

46 777
383 363
316 509
746 649
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Noter

2014-01-01
2014-12-31

Stockholm, den

Anna Ekström

Björn Larsson

Christina Heed

Daniel Krauklis

Mikael Grönvoll

Tekola Worku

Vår revisionsberättelse har

Av föreningen vald revisor

-

-

lämnats beträffande denna årsredovisning

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

2013-01-01
2013-12-31
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm, org.nr. 716417-7995

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm för räkenskapsåret 201401-01 - 2014-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB
Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm för räkenskapsåret 201401-01 - 2014-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.
För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Stockholm den

Av föreningen vald
revisor

/

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
förordnad revisor

-
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm

Totala kostnader
Personalkostnader

5%
Räntekostnader

16%

Drift

51%
Avskrivningar

17%

Planerat underhåll
9o/cövriga externa kostnader
2%

Fördelning driftkostnader
oAr2013

• Ar 2014
600 000
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-1----------

400 000
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Fullmakt
Varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst
tillsammans.
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en
röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort ……………………………………….

Datum …………………….....

Fullmakt för ………………………………………………………………………
att företräda bostadsrättshavaren …………………………………………………
Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………...
Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning:

…………………………………………………………………………………….

(Namnförtydligande) …………………………………………………..................

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)
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Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

redovisas som en kostnad för avskrivning i
resultaträkningen varje år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex
leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut
om fondavsättning fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsföreningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

